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Praha 16 zahajuje obnovu mobiliáře

Úklid po zimě odstartován
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Jaro se probouzí
i v městské dopravě

Lesopark Belveder

Největší městské části správního ob-
vodu rozšiřují v letošním roce bloková 
čištění svých komunikací. V Radotíně je 
letos rozsah generálně uklízených ploch 
téměř trojnásobný oproti roku 2006.

Jarní úklid v hlavním městě začal 
již na přelomu února a března 2010. 
Po mimořádně vydatné sněhové 
nadílce v lednu a mrazivém počasí 
v únoru se totiž ve třetím měsíci 
počasí zlomilo a bylo možné zahájit 
úklid vozovek a chodníků ještě před 
oficiálním skončením období zim-
ní údržby (31.3.). Zatímco městské 
části správního obvodu Praha 16 již 
uklízely, pražský magistrát svolával 
jednání krizového štábu a nařídil ústy 
primátora všem svým organizacím 
„turboúklid“ Prahy, na kterém mělo 
participovat i všech 57 samospráv.

Situace v Praze 16 však byla jiná než 
v centru metropole: „Již koncem úno-

ra odstartovaly radotínské Technické 
služby na všech důležitých komuni-
kacích spravovaných městskou 
částí úklid, který probíhal 
jak strojně, tak i ručním 
dočišťováním,“ říká 
starosta Městské části 
Praha 16 Mgr. Karel 
Hanzlík. „Zaměř i -
l y  s e  h l a v n ě  n a 
zametení chodníků 
od inertního posypu 
i nashromážděných od-
padků a psích exkremen-
tů.“ Podobně operativně zarea-
govaly i další vedení radnic.

Tradiční jarní záležitostí jsou vedle 
běžného úklidu (za provozu, bez do-
pravních omezení) tzv. bloková čiště-
ní komunikací, tedy úklid, při němž 
se ulice vyklidí od aut a vyčistí se ne-
jen průjezdní profily a chodníky, ale 

i všechna parkovací stání. V Radotíně 
se letos seznam čištěných ulic opět 
rozšiřuje o další komunikace. Ve srov-
nání s rokem 2006 jde o téměř trojná-
sobnou rozlohu (2006 – 28 010 m2, 

2010 – 74 285 m2). Nově budou 
zařazeny ulice U Starého 

stadionu, Horymírovo 
náměstí, Václava Balé-
ho, Loučanská a par-
kov i š t ě  pře d  OD 
Albert a za zdravot-
nickým zařízením 
včetně příjezdové ko-

munikace. Akce od-
startuje 15. dubna v uli-

cích Na Betonce a na ná-
městí Osvoboditelů a skončí 

VII. etapou 27. května (přesný rozpis 
viz Harmonogram). Přehledná mapa 
s barevnou legendou visí na úřední 
desce v ulici Václava Balého i na we-
bových stránkách (www.praha16.eu). 
Nasazeny budou i nové víceúčelové 

Radotínští občané i návštěvníci se 
mohou v příštích měsících těšit na nové 
lavičky, stojany na kola, květinovou 
výzdobu, aktuální mapy i orientační 
značení a další změny na veřejných 
prostranstvích. Nejviditelnější budou 
úpravy parku před hotelovým domem, 
tedy v těsné blízkosti frekventovaného 
autobusového a vlakového nádraží.  

Začátkem roku vyhlásila Městská 
část Praha 16 tři řízení pro výběr firem, 
které obnoví mobiliář v Radotíně. Ten 
je již zastaralý, 
poškozený, stává 
se často terčem 
vandalů či nedo-
stačuje součas-
ným potřebám 
a požadavkům. 
Jádrem bylo vý-
běrové řízení na 
dodávku laviček, 
sestav pro květi-
novou výzdobu na 
sloupech veřejného 
osvětlení, odpad-
kových košů, in-
formačních tabulí, 
stojanů na orientační plány, 
plakátovacích ploch, stojanů 
na kola a košů na psí exkre-
menty. Jeho dodavatelem 
bude firma mmcité.

Další částí bude kompletní obnova 
informačně orientačního značení, tedy 
směrovek na úřady, policii, zdravot-

nické zařízení, sportovní areály, školy, 
obchody a další důležité cíle. Nově se 
také objeví směrovky na místní firmy, 
vše bude zajištěno firmou SYSARD. 
Poslední výběrové řízení se týkalo ori-
entačních plánů (map) městské části, 
které však zatím nenašlo svého vítěze 
(přihlášena jediná firma).

Kompletní obnova bude zahájena 
v trojúhelníku mezi ulicemi Vrážská 
a Věštínská, kde stávající mobiliář 
bude nahrazen novým, s cílem jednot-
ného řešení celého prostranství. Staré 
prvky se ale nevyhodí, všechny, které 
budou v dobrém stavu, budou použity 
v jiných oblastech Radotína a rozšíří 
například možnosti posezení. To 

už ale neplatí o starých 
mapách či plakátovacích 
plochách, jelikož ty jsou 
v dezolátním stavu. 

Dalším místem, které 
bude vybaveno, je nově 
vznikající park v ulici 
V Parníku na místě 
zrušené trafostanice. 

A květinová výzdoba 
se například objeví 
na stožárech v ulici 
Václava Balého.

A kdy se na změ-
ny můžeme těšit? 
P r v n í  l a v i č k y , 

odpadkové koše a směrovky by se 
měly v ulicích objevit ještě před 
prázdninami.   

Městská část Praha - Zbraslav 
představuje svoji další dlouhodobě 
připravovanou investiční akci. Jedná se 
o celkovou rekonstrukci a nové pojetí 
lesoparku Belveder.

Ten patří mezi jedno z nejvýznam-
nějších míst v katastrálním území 
Zbraslavi. Je hojně využíván k rekre-
aci či jen jako komunikační propojení 
mezi „horní“ a „spodní“ Zbraslaví. 
Charakter lesoparku je svažitý se 
zapojeným lesním porostem protka-
ným několika cestami, které, stejně 
tak jako porost, jsou ve stavu, jenž ne 
úplně odpovídá významu území.

S jarem se neprobouzí pouze pří-
roda, ale také pražská hromadná 
doprava. Pokusme se podívat na ty 
nejvýznamnější „jarní změny“, které 
by mohly zajímat i obyvatele pražské 
šestnáctky.

První dubnový den vyjely na svoje 
pravidelné trasy všechny sezónní 
pražské přívozy. Ty byly historicky 
provozovány téměř na padesáti mís-
tech stávajícího území hlavního měs-
ta, v první polovině 20. století jich ale 
byla v provozu necelá polovina. Mo-
derní doba přinesla postupný zánik 

Vážení spoluobča-
né, čtenáři Novin 
Prahy 16, již čtvrtým 
rokem dostávám pro-
střednictvím tohoto 
sloupku příležitost se 
s Vámi podělit o své 
zkušenosti, poznatky 
a postřehy z komu-

nální politiky. Stejně jako ostatní kolegové 
starostové jsem tuto možnost povětšinou 
využíval převážně k prezentaci své měst-
ské části a výsledků práce „svého“ zastu-
pitelstva v současné volebním období. 
Z takto podaných informací může v čte-
náři vzniknout dojem, že každá jednotlivá 
radnice na území Prahy 16 je sólovým 
hráčem. Není tomu tak, na pravidelných 
společných schůzkách představitelů 
městských částí jsou probírány a následně 
řešeny problémy v oblasti bezpečnosti 
a pořádku se zástupci příslušných složek. 
Řešíme také otázky provozní a společen-
ské, navrhujeme možnosti spolupráce. 
Období příchodu jarních a letních měsíců 
bude opět plné možností pro setkávání nás 
a našich občanů na mnoha příjemných 
a zábavných akcích.

Letošní rok nebude ovšem pouze o zá-
bavě. Generálkou na podzimní komunální 
volby a ukazatelem vůle voličů budou již za 
pár týdnů volby do Poslanecké sněmovny. 
O stylu nedávno zahájené kampaně (lépe 
řečeno neurvalé propagandy) jednotlivých 
stran si můžeme myslet své. Důležitější je 
pro nás zhodnotit, a nejlépe s kalkulačkou 
v ruce, reálnost a případné dopady popu-
listických slibů na náš každodenní život…

Současná, Vámi zvolená zastupitelstva 
soutěž o Vaši přízeň zahájí ve druhé polo-
vině roku. V této sféře politiky je kultivo-
vanost kampaní na podstatně jiné úrovni. 
Je to férový souboj převážně reálných 
návrhů a nápadů na zlepšení života ve 
svěřeném regionu, prezentace splněného 
volebního programu za uplynulé období 
a představení nového, založeného na pod-
nětech a potřebách spoluobčanů.

Vážení obyvatelé Prahy 16, volby jsou 
jedinečnou možností pro každého z nás, 
jak na další roky ovlivnit nejen svůj život, 
ale také životy budoucích generací. Proto 
všem dětem z Radotína, Zbraslavi, Chuch-
le, Lipenců, Lochkova, ostatních částí Pra-
hy i celé republiky přeji naši jarní šťastnou 
volbu. Volbu založenou na důkladném 
zvážení morálních profilů uchazečů 
o posty našich zástupců v zákonodár-
ném sboru a s přihlédnutím na současné 
možnosti ekonomických zdrojů země.    
Do podzimních komunálek jim přeji 
opět náš rozvážný a zodpovědný přístup 
v procesu, ve kterém dáváme důvěru svým 
spoluobčanům k řízení školek, škol, úřadů 
a celé veřejné správy v našich bydlištích.                                                                                         

Odchod z pracovního života do důcho-
du je přelomovým okamžikem v životě 
prakticky všech starších občanů. Pokles 
příjmů je spojen s tíživými otázkami 
bydlení. Mnohá města a obce na své spo-
luobčany myslí a vytvořily malometrážní 
byty či domy s pečovatelskou službou. 
V Radotíně se již dříve podařilo takovéto 
podmínky výstavbou obou typů zařízení 
uspokojit a nabídnout možnost menších, 
tedy i méně nákladných bytových jedno-
tek, a rovněž dvou domů, kde jsou posky-
továny pečovatelské služby i s možností 
dotovaného stravovaní.  

Časem ale přicházejí ještě složitější 
situace, zdravotní problémy a otázky, zda 
je senior schopen se sám o sebe postarat. 
Ideální přitom je, aby zůstal ve svém přiro-
zeném prostředí, buď přímo doma či právě 
v pečovatelském domě. Jak ale zajistit, aby 
byla pomoc nablízku? Možností jsou nou-
zové komunikátory, jednoduché tlačítko, 
které má senior stále u sebe a v případě 
pádu či jiné zdravotní komplikace jej 
stiskne a ihned se spojí se zdravotníky. 
Ti vyhodnotí situaci a do pár minut je na 
místě pečovatelka či sanitka i s lékařem. 
Takový projekt se Městské části Praha 16 
podařilo uvést do života na konci loňského 
roku a nyní funguje v obou pečovatelských 
domech i pro zájemce z terénu.  

Naše starší spoluobčany také při pře-
chodu z práce trápí smysluplné vyplnění  
volného času. Co vlastně dělat? Sedět jen 
po kavárnách, nebo být aktivní a nabývat 
zážitků a vědomostí? Jednoznačně vítězí 
druhá alternativa. I proto je letošní nabídka 
zájezdů pro radotínské seniory opět boha-
tá a zahrnuje návštěvu osmi koutů Čech 
a Moravy a třeba také polské město Klod-
zko. Zaměření je rovněž pestré, od tradič-
ních míst spojených s naší historií, lázeňská 
města, přírodní krásy, rozhledny až třeba 
po zářijový burčák. A cena zájezdů zůstává 
stále přes vzrůstající náklady na 200 Kč za 
účastníka, zbytek ceny dotuje Městská část 
Praha 16 přímo ze svého rozpočtu. Rovněž 
již tradicí jsou Čaje o třetí, čtvrtletní setkání 
v domě „U Koruny“ spojená s kulturními 
vystoupeními a pohoštěním.

Další možností rozvíjející a zdokonalující 
dovednosti našich nejstarších spoluobčanů 
jsou kurzy počítačové gramotnosti, které 
připravuje radotínská knihovna. Vedle 
výuky práce a vyhledávání na internetu či 
e-mailové korespondence se zájemci také 
naučí základy práce v textových editorech. 
To vše je k dispozici zcela zdarma.

Jsem přesvědčen o tom, že základním 
stavebním kamenem je vzájemná komu-
nikace. Proto navštěvuji se svými spolu-
pracovníky naše seniory v pečovatelských 
domech a osobně s nimi diskutuji o boles-
tech, strastech, ale také o jejich pozitivních 
postřezích. Těším se na další taková se-
tkání a jsem otevřen všem, kteří přijdou 
s dalšími nápady, jak nabídku služeb pro 
seniory ještě rozšířit. 


